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STROKOVNA EKIPA

IGOR STERNAD ing. kmetijstva
Prekmurje, Štajerska
031 685 599
igor.sternad@picount.si

MAJA ČREŠNAR univ. dipl. ing. agr.
Gorenjska, Primorska, Goriška,
osrednja Slovenija
031 685 554
maja.cresnar@picount.si

PRIMOŽ REBOLJ dipl. ekonomist
Logistika
08 205 32 00, 051 673 353
primoz.rebolj@picount.si
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PETER OCVIRK trgovski potnik
Koroška, Savinjska in Dolenjska
041 414 971
peter.ocvirk@picount.si

BLAŽ REBOLJ univ. dipl. ing. agr.
Registracije
051 333 351
blaz.rebolj@picount.si

VINSKA TRTA
VARSTVO VINSKE TRTE PRED BOLEZNIMI
FOLOW
80 WG

FOLOW 80 WG

ČRNA LISTNA PEGAVOST
1,9 Kg/ha

PERONOSPORA
1,25 Kg/ha

MAGMA
TRIPLE WG
PERONOSPORA
3 kg/ha

TEBUSHA 25 % EW
OIDIJ
0,4 L/ha

MICROTHIOL SPECIAL
ČRNA PEGAVOST
2,5-6,25 Kg/ha

MICROTHIOL SPECIAL
OIDIJ
3-8 Kg/ha

POLYVERSUM
SIVA PLESEN
0,25 Kg/ha
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VARSTVO VINSKE TRTE PRED BOLEZNIMI

FOLOW
80 WG
AKTIVNA SNOV:
folpet 80%

TEBUSHA
25% EW
AKTIVNA SNOV:
tebukonazol 250 g/L

POLYVERSUM
AKTIVNA SNOV:
gliva Pythium oligandrum M1

NASVET
4

> Je preventivni kontaktni
fungicid.
> Odlično delovanje zoper
črno listnno pegavost in
peronosporo vinske trte.
> Zoper črno listno
pegavost se tretira
največ 2x v časovnem
presledku 10-12 dni.
> Zoper peronosporo 		
vinske trte se tretira do
7x v eni rastni sezoni v
časovnih presledkih 7 dni.
> Tveganje, da bi glive 		
povzročiteljice bolezni
razvile rezistenco na
aktivno snov folpet, je
majhno.
> Sredstvo z najkrajšo 		
karenco med folpeti,
28 dni.

> Sistemični triazolni 		
fungicid s širokim
spektrom delovanja.
> Deluje preventivno,
kurativno in eradikativno.
> Izredno učinkovito
delovanje zoper oidij 		
vinske trte.
> Sredstvo se lahko
uporablja od razvojne
faze razpiranja
kabrnikov do začetka 		
zorenja grozdja.

> Izjemno učinkovit 		
EKOLOŠKI preventivni
kontaktni (dotikalni) 		
fungicid na podlagi
mikroorganizmov.
> Sredstvo deluje kot 		
mikoparazit, ki z
encimsko razgradnjo 		
škodljivim glivam jemlje
kisik in hranila.

MAGMA
TRIPLE WG
AKTIVNA SNOV:
cimoksanil 4%, folpet 25%,
fosetil-Al 50%

MICROTHIOL
SPECIAL
AKTIVNA SNOV:
žveplo 80 %

> Aktivni snovi fosetil-Al
in folpet delujeta 		
sistemično in kontaktno.
> Aktivna snov cimoksanil
je lokosistemik s
translaminarnim
delovanjem, ki hitro
prodre v tkivo in tam
zaustavi razvoj zajedalske
gljive v času inkubacijske
dobe.
> Zoper peronosporo vinske
trte se tretira do 3x v
razmakih 10-14 dni.
> Ko se sredstvo uporablja
v predpisanih odmerkih in
na predpisan način ni
fitotoksično za gojene
rastline.
> NOVOST – pakiranja
300 g, 1 kg, 3 kg, 6 kg

> Sredstvo se uporablja kot
preventivni kontaktni
fungicid za zatiranje
oidija vinske trte.
> Za zmanjševanje okužb
črne pegavosti vinske
trte.
> Skupno se lahko tretira
največ 10x v eni rastni
dobi v razmaku 7-14 dni.
> Sredstvo ima tudi
stranko delovanje na 		
populacijo pršice trsne
kodravosti in trsne pršice.
> Ekonomično pakiranje
25 kg.

> Aktivira naravno zaščito 		
rastline in kot biostimulator 		
spodbuja rast.
> Sredstvo odlično deluje 		
zoper sivo plesen vinske trte.
> Sredstvo ni fitotoksično, če se
ga uporablja skladno z navodili
za uporabo.
> Mešanje s fungicidi ni dovoljeno.

Za boljšo učinkovitost uporabite močilo SILWET GOLD (glej stran ?).
Priporočamo uporabo mikrohranil FOLIFLO MAIA (Zn), FOLIMAC PLENO (N), FOLIFLO
PALE (Mg), FOLIFLO NIXI (Ca), FOLIFLO LUA (Cu), FOLIFLO JANA (B) (glej stran ?).

VARSTVO VINSKE TRTE PRED ŠKODLJIVCI

CORAGEN
KORUZNA VEŠČA
150 mL/ha
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CORAGEN
AKTIVNA SNOV:
klorantraniliprol 20%
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> Je kontaktni insekticid z želodčnim delovanjem.
> Zelo učinkovit zoper križastega grozdnega sukača in pasastega
grozdnega sukača.
> Izhodiščna poraba vode znaša 500 L na višinski meter zelene stene.
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SADNO DREVJE
VARSTVO SADNEGA DREVJA PRED BOLEZNIMI
BATALION
450 SC
PERONOSPORA
0,7-1 L/ha

ORTHOCIDE 80 WG
PERONOSPORA
2 kg/ha

SCAB 480 SC
PERONOSPORA
3,13 L/ha

DIFENZONE
0,2 L/ha

MICROTHIOL SPECIAL
PERONOSPORA
5-8 kg/ha
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VARSTVO SADNEGA DREVJA PRED BOLEZNIMI

BATALION
450 SC
AKTIVNA SNOV:
pirimetanil 45%

SCAB
480 SC
AKTIVNA SNOV:
kaptan 48%

DIFENZONE
AKTIVNA SNOV:
difenokonazol 25%

> Fungicid s preventivnim
in delno kurativnim
delovanjem.
• Odlično delovanje zoper
jablanov in hrušev škrlup.
• S sredstvom se tretira
največ 3x v eni rastni
dobi z razmaki med
tretiranji 7-10 dni.
• Priporočilo je, da se
sredstvo na jablani
uporabi max. 3x.

ORTHOCIDE
80 WG

> Kontaktni fungicid s
preventivnim
delovanjem.
> Edini kaptan v tekoči 		
obliki. Večja odpornost
proti izpiranju in daljša
pokrovnost.
> Odlično delovanje zoper
jablanov in hrušev škrlup.
> S sredstvom se tretira
največ 10x v eni rastni
dobi z razmaki med
tretiranji 7-10 dni.
> Karenca samo 21 dni.

MICROTHIOL
SPECIAL

AKTIVNA SNOV:
kaptan 80%

AKTIVNA SNOV:
žveplo 80 %

> Sistemični fungicid, ki
se uporablja preventivno
ter le izjemoma v
kurativne namene.
> Odlično delovanje zoper
jablanov škrlup.
> Uporaba največ 4x v eni
rastni dobi v razmaku
10-14 dni.

> Dotikalni (kontaktni)
fungicid s preventivnim
delovanjem.
> Odlično delovanje zoper
jablanov in hrušev škrlup.
> S sredstvom se tretira
največ 10x v eni rastni
dobi z razmaki med
tretiranji 7-10 dni.
> NOVOST – ekonomično
pakiranje 100 kg.

> Sredstvo se uporablja kot
preventivni kontaktni
fungicid za jablanove
pepelovke in jablanovega
škrlupa.
> Sredstvo ima stransko
delovanje na zmanjševanje
populacije listne pršice.
> Skupno se lahko tretira
največ 14x v eni rastni dobi
v razmaku 7-14 dni.
> Ekonomično pakiranje
25 kg.

Za boljšo učinkovitost uporabite
močilo SILWET GOLD
(glej stran ?).

NASVET

Priporočamo uporabo mikrohranil
FOLIFLO MAIA (Zn), FOLIMAC PLENO (N), FOLIFLO PALE (Mg), FOLIFLO NIXI (Ca), FOLIFLO LUA (Cu),
FOLIFLO JANA (B) (glej stran ?).
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VARSTVO SADNEGA DREVJA PRED ŠKODLJIVCI

CORAGEN
270 mL/ha

CARPOVIRUSINE
1 L/ha

31

CORAGEN
AKTIVNA SNOV:
klorantraniliprol 20%
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> Je kontaktni insekticid z
želodčnim delovanjem.
> Sredstvo se uporablja za
zatiranje grizočih žuželk.
> Odlično zatira jabolčnega
zavijača, sadnega zavijača,
pasastega sadnega
lupinarja in breskovega
zavijača.
> Odlično zatira tudi
sadnega listnega sitarja,
sadnega listnega zavrtača
in sadnega listnega
duplinarja.
> Dovoljeni sta dve tretiranji
v eni rastni sezoni v času
po odlaganju jačec.

61

71

CARPOVIRUSINE
AKTIVNA SNOV:
granulozni virus Cydia
pomonella 90,9 %

78

> Biološki insekticid z 		
želodčnim delovanjem, ki
vsebuje virus, specifičen
za ličinke jabolčnega 		
zavijača. Virus se po
zaužitju razmnožuje v
ličinki, kar posledično
privede do njene smrti.
> Sredstvo se uporablja na
jablani za zmanjšanje
populacije jabolčnega
zavijača in zmanjšanje
poškodb na plodovih.
> Vsebuje 4 zaščite virusa:
1. mehčalec vode, ki 		
regulira pH vode;
2. anti UV zaščito;
3. vabo;
4. močilo.
> Ponaša se z dolgo
obstojnostjo- interval
med škropljenji je 12-13
dni, neodvisno od števila
sončnih dni.
> Vsebuje največjo količino
virusa po hektarju na 		
tržišču.

MOČILA

>

>

>

TREND 90

SILWET GOLD

CODACIDE

AKTIVNA SNOV:
izodecil alkohol etoksilat 900 g/L

AKTIVNA SNOV:
heptametiltriksiloksan 80%

AKTIVNA SNOV:
rastlinsko olje 95%

Trend 90 je površinsko aktivno sredstvo,
ki omogoča boljše prodiranje herbicida v
rastlino in s tem povečuje njegovo
učinkovitost.
Sredstvo se meša s fitofarmacevtskimi
sredstvi. Trend je površinsko aktivno 		
sredstvo, ki omogoča boljše prodiranje v FFS
v rastlino in s tem povečuje
njegovo učinkovitost. Trend 90 je močilo,
ki se uporablja kot dodatek FFS v
0,05-0,1% koncentraciji.
Uporaba v vseh kulturah.

>

>

Do 10 krat povečuje pokrovnost v
primerjavi s klasičnimi močili, izboljšuje
učinkovitost sredstev za varstvo rastlin in
gnojil s tem, da omogoča hitrejši vnos le-teh
v zelene dele rastlin, zmanjšuje potrebne
količine vode za kakovostno tretiranje,
zboljšuje zatiranje insektov in bolezni s tem,
da omogoča dostop škropilne brozge na
težko dostopna mesta na rastlinah, je
odporen na izpiranje z dežjem.
Sredstvo uporabljamo v 0,025-0,1%
koncentraciji, vendar največ v odmerku
do 0,3 l/ha (2,5 do 10ml na 10l vode oz. 3ml
na 100m2).

>

>

>

Codacide je močilo, ki izboljša učinek
sredstev za varstvo rastlin. Močilo
Codacide zmanjšuje površinsko
napetost in izboljša omočenost rastlin.
Omogoča boljše prodiranje FFS v rastline,
upočasni UV razgradnjo in s tem povečuje
učinkovitost sredstev.
Codacide ne mešajte s sredstvi na osnovi
a.s. kaptan. Sredstva ne uporabljajte pri
visokih temperaturah. Ne uporabljajte ga
kadar so rastline pod stresom zaradi nizkih
temperatur, suše, prevelike količine padavin,
pomanjkanja hranil, ter oslabljene zaradi
napada bolezni, škodljivcev ali plevelov.
Močilo Codacide se uporablja v
kombinaciji z insekticidi Benevia 100 OD,
Coragen in Exirel v odmerku 2-2,5L/ha.

BIOSTIMULATORJI IN
REGULATORJI RASTI
TONIVIT

LEXIN

biostimulator

rastni regulator

AKTIVNA SNOV:
Fosforjev-pentoksid (P205) topen v vodi 13% (w/w) + Kalijev oksid
(K20) topen u vodi 5 % (w/w) + GA 142 izvlečkom morskih algi
Ascophyllum nodosum

AKTIVNA SNOV:
Mešanico huminske in fulvinske kisline,
obogatene z auksini

>

>
>

Učinkovita rast in razvoj koreninskega sistema, povečan sprejem/		
transport koriščenja hranil in vode. Boljše ukoreninjanje in
prezimovanje (tretiranje v jeseni). Hitrejša obnova in začetna rast 		
rastline po prezimovanju. Povečana odpornost na neugodne
vremenske razmere. Dodatni vir fosforja in kalija, ki sta ključna
elementa za razvoj korenin.
Uporaba na: zelenjava, sadno drevje, trta, žita, oljna ogrščica, koruza,
soja, sončnice, sladkorna pesa, krompir, okrasne rastline.
Odmerek: v vinski trti in sadovnjakih v odmerku 3-5 L/ha.

>

>

>

>

Lexin je edinstveno sredstvo za krepitev rastlin. Vsebuje mešanico 		
huminskih kislin, fulvičnih kislin in soli, pri čemer fulvična kislina in
njene soli vplivajo na rast in razvoj rastlin ter korenin. Avksini
pospešujejo rast in razvoj rastlin. Lexin se dobro meša z vodo. Rastline,
ki so bile tretirane s sredstvom Lexin so bolj odporne na različne bolezni
ter lažje prenašajo abiotične stresne dejavnike.
Priporočljiva uporaba lexina po stresih kot so : spomladi po poškodbi
zaradi zmrzali, škoda zaradi toče, močnega dežja in vetra, po
herbicidnem šoku, zaradi stresov suša, visoke ali nizke temperature,
intenzivno sonce, pomanjkanje hranil itd.
Mešanje sredstva: Lexin se lahko meša z mineralnimi gnojili.
Pri mešanju s fitofarmacevtskimi sredstvi naredite mešalni preizkus.
Ob uporabi Lexina se absorbcijska sposobnost FFS poveča, zato se 		
priporoča (po posvetovanju z zastopnikom), da se običajni odmerek
FFS nekoliko zmanjša.
V vinski trti in sadovnjakih se- uporablja v odmerku 0,25 - 0,5 L/ha ob
porabi vode 250 - 2500 L/ha. Priporočena je uporaba 2-4 krat v rastni
sezoni. Karenca je 7 dni.
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MIKROHRANILA
FOLIFLO JANA (B)
AKTIVNA SNOV:
skupni bor 10% (130g/L)

B
FOLIFLO LUA (Cu)
AKTIVNA SNOV:
baker 25% (400g/L)

Cu
FOLIFLO MAIA (Zn)
AKTIVNA SNOV:
skupni cink 40%

Zn
FOLIFLO NIXI (Ca)
AKTIVNA SNOV:
kalcijev oksid (CaO) 35% (620g/L)

Ca
FOLIFLO PALE (Mg)
AKTIVNA SNOV:
magnezijev oksid 34% (500g/L)

Mg
FOLIMAC PLENO (N)
AKTIVNA SNOV:
ureični dušik 11%, dušik z ureičnim
formaldehidom 15% + mikrohranila)

N
10

> Pospešuje oplodnjo in s tem povečuje pridelek.
> Preprečuje nastanek fizioloških bolezni in poveča odpornost na nizke
temperature.
> Stabilna formulacija pri nizkih kot pri visokih temperaturah.
> Formulacija na vodni osnovi, brez nitrata in klorida.
> Uporaba v vinski trti in sadnemu drevju v odmerku 1 L/ha

>
>
>
>
>

Izboljšuje naravno odpornost, fotosintezo in sprejem hranil v rastlino.
Zagotavlja močne rastline, hiter razvoj ter obilen pridelek.
Stabilna formulacija pri nizkih kot pri visokih temperaturah.
Formulacija na vodni osnovi, brez nitrata in klorida.
Uporaba v vinski trti in sadnemu drevju v odmerku 2-4 L/ha.

> Izjemno učinkovit pri pomankanju cinka. Spodbuja razvoj korenin,
obarvanost plodov in zvišuje pridelek.
> Najpogostejši pojav pomanjkanja cinka se pojavi na izpranih kislih ali bazičnih
tleh.
> Uporaba v vinski trti in sadnemu drevju v odmerku 0,5-1,2 L/ha.

>
>
>
>
>

Omogoča zdravo in enakomerno dozorevanje.
Preprečuje fiziološke motnje nastale zaradi pomanjkanja kalcija.
Stabilna formulacija pri nizkih kot pri visokih temperaturah.
Formulacija na vodni osnovi, brez nitrata in klorida.
Uporaba v vinski trti in sadnemu drevju v odmerku 2-8 L/ha.

>
>
>
>
>

Povečuje tvorbo klorofila.
Preprečuje in odpravlja simptome pomanjkanja magnezija.
Stabilna formulacija pri nizkih kot pri visokih temperaturah.
Formulacija na vodni osnovi, brez nitrata in klorida.
Uporaba v vinski trti in sadnemu drevju v odmerku 2,5-5 L/ha.

>
>
>
>
>

Manj stresa v kritičnih fazah rasti.
Preprečevanje pomanjkanja hranil.
Močnejša rast in večji pridelek.
Trajna razpoložljivost hranil.
Uporaba v vinski trti in sadnemu drevju v odmerku 10-20 L/ha.
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Fitofarmacevtska sredstva uporabljajte varno. Pred uporabo preberite etiketo in informacije o sredstvu.
Za nestrokovno oz. nepravilno uporabo FFS-ja ne odgovarjamo.

PICOUNT d.o.o.
Mošnje 2c | 4240 Radovljica
Tel.: 08 205 32 00 | Fax: 08 205 32 03
info@picount.si | www.picount.si
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